
 بنك إسرائيل
 وحدة الموارد البشرية ومديرية شعبة المشتريات

مناقصة علنية آلية من 
لتقديم خدمات  2/23مرحلتين رقم 

 Microsoft 365مهنية في موضوع 

يدعو بهذا "( البنك: "ُيشار إليه فيما يلي بـ)بنك إسرائيل  .1

 365إلى قبول عروض لتقديم الخدمات المهنية في موضوع 

Microsoft  (الخدمات"أو  " المشروع": ُيشار إليه فيما يلي بـ)"، 
كل ذلك وفًقا للميزات المفصلة في مستند تعريف الخدمات 

 .من مستندات المناقصة( د)المرفق باعتبارها الجزء 

في إطار هذه المناقصة يرغب البنك بشراء الخدمات  .2

 Microsoft 365المهنية لتطبيق وصيانة األنظمة بتكنولوجيات 

 .من مستندات المناقصة ( د)ب تعريفها ضمن الجزء حس

تحق المشاركة في المناقصة لكل جهة تستوفي في الموعد  .3

األخير لتقديم العروض في المناقصة جميع المتطلبات 

 :المفصلة فيما يلي

مقدم العرض هو مواطن إسرائيلي، أو اتحاد مسجل الذي  .3.1

يع تم اتحاده وفًقا للقانون في إسرائيل وبحوزته جم

الشهادات والتصاريح المشفوعة بالقسم المطلوبة 

 .1976بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية، لعام 

يتعين على مقدم العرض استيفاء المتطلبات التالية  .3.2

: 

مقدم العرض شريك مسجل وتتم إدارته من قبل شعبة  .3.2.1

 الشركاء لدى شركة مايكروسوفت في مجاالت

 .Business Applications 

 GOLDأو  SILVERلدى مقدم العرض اعتماد  .3.2.2

 لدى- Cloud Business Application Competencyأو 

)Pts +70) Business Application Solution Partner Designated باعتماد 

 Power Platformلدى مقدم العرض تجربة في إدارة وتطوير  .3.3

 4.1في أحد أو أكثر من المجاالت المفصلة في المادة 

) 2(من مستندات المناقصة، لدى منظمتين ( د)جزء من ال

ساعة  400وبحجم  2020,2021,2022على األقل خالل األعوام 

 .سنوًيا، لدى كل منظمة

مقدم العرض يقوم بتوظيف خمسة مقدمي خدمات على األقل،  .3.4

الذين يملك كل واحد منهم التجربة في إدارة وتطوير 

Power Platform ، ساعة  400بحجم  2020,2021,2022خالل األعوام

من ضمن مقدمي الخدمات هؤالء، . على األقل في كل عام

على األقل واحد على مستوى مهندس معماري وواحد على 

من الجزء  6مستوى مطور حسب تعريفهما بموجب المادة 

 .من مستندات المناقصة( د)

رهًنا بإمكانية البنك )فترة التعاقد هي لمدة ثالث سنوات  .4

كذلك، يكون من حق (. خالل اتفاقية التعاقدتقصيرها من 

البنك أن يستخدم إمكانية تمديد فترة التعاقد من وقت 

آلخر سواء بالنسبة لخدمات معّينة مشمولة في المناقصة أو 

. لجميع ما ُيشمل فيها، بفترة تصل إلى سنتين إضافيتين

كذلك، يكون من حق البنك في فترة االتفاقية شراء خدمات 

الفائز بموجب حقوق الخيار المفصلة في  إضافية من

 .اتفاقية التعاقد

فقط العرض الذي يحظى بنقاط جودة حد أدنى كما هو مفصل  .5



 .في مستندات المناقصة، يمكنه أن يفوز في المناقصة

يتم تقديم العروض للمناقصة عبر منظومة المناقصات  .6

من ( أ)من الجزء   5اإللكترونية كما هو مفصل في المادة 

نلفت انتباه مقدم العرض إلى ضرورة . مستندات المناقصة

التسجيل المبكر في منظومة المناقصات اإللكترونية وإلى 

القيود على أحجام الملفات التي يمكن رفعها على 

 .المنظومة

الموعد األخير لتقديم العروض هو يوم الخميس الموافق  .7

 .ظهًرا 12:00 ، عند الساعة 2023مارس  /آذار 30

يمكن الوصول إلى مستندات المناقصة بأكملها على موقع  .8

تحت ،www.boi.org.il: بنك إسرائيل اإللكتروني الذي عنوانه

 .، ويمكن تحميلها من هناك"مناقصات وتعاقدات"

سوف يتم نشر هذا اإلعالن أيضًا على موقع البنك اإللكتروني،  .9

باللغة العبرية وباللغة العربية، وكذلك في الصحيفة 

مع ذلك إن الصيغة الملزمة هي الصيغة . باللغة العربية

للمزيد من التفاصيل يمكن . المنشورة باللغة العبرية

أو عبر البريد  02-6552838التوجه عبر الهاتف رقم 

 .tenders@boi.org.ilلكتروني اال

يكون من حق البنك، في أي وقت قبل الموعد األخير  .10

لتقديم العروض، إدخال تغييرات على مستندات المناقصة 

بما في ذلك تغيير مواعيد، شروط حد أدنى وتفاصيل أخرى، )

سيكون كل (. ضبمبادرته أو كرد على أسئلة مقدمي العرو

تغيير خطًيا، وسيتم نشره على موقع البنك اإللكتروني 

وسيتم إبالغ جميع الجهات التي توجهت بأسئلة استيضاح، 

فسيتم إبالغ  -أما إذا تم تنظيم اجتماع لمقدمي العروض 

 .من شارك فيه

 البنك ال يتعهد بقبول العرض األرخص، أو أي عرض كان
ءمة بين هذا اإلعالن وبين مستندات المناقصة، تغلب أحكام في حال وجود تناقض أو عدم مال

 مستندات المناقصة

http://www.boi.org.il/
mailto:tenders@boi.org.il

